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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ  
(ไตรมาส) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ (กอง/

ส านัก ฯลฯ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสรมิคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการปอ้งกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
โครงการ/กจิกรรม 
๑) โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุน
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของกระทรวงฯ 
(เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูที่
สนับสนุนการประเมิน 
ITA ของกระทรวงฯ 
โดยท าการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์เป็น
รายกรม 

ร้อยละ 50 เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันลง
บนเว็บไซต์ของกรมองค์การ
ระหว่างประเทศตามแบบวัด
การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
(Open Data Intergrity and 
Transparency Assessment: 
OIT) จ านวน 2 ตัวช้ีวัดย่อย 
คือ 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. การบริหารงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เป็นโครงการ/
กิจกรรมทีไ่มไ่ด้ใช้

งบประมาณ 

ไม่ม ี กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔ : เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยเครื่องมือและมาตรการด้านต่าง ๆ และสร้างสังคมกระทรวงฯ ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โครงการ/กจิกรรม 
1) การด าเนินการตาม
กรอบแนวทางการ
ป้องกันการรับสินบน 
(No Gift Policy) 

ระดับความส าเร็จ 
ของการด าเนิน 
ตามกรอบแนวทาง 
ป้องกันการรับ 
สินบน 

การด าเนินการตาม
กรอบแนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อนครบถ้วน 

- จัดส่งแบบสรุปรายงานการรับ
ทรัพย์สินฯ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
(1) รอบ 6 เดือนแรก (ม.ค. - 
มิ.ย. 65) และ (2) รอบ 6 
เดือนหลัง (ก.ค. - ธ.ค. 65) 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เป็นโครงการ/
กิจกรรมทีไ่มไ่ด้ใช้

งบประมาณ 

ไม่ม ี กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ  
(ไตรมาส) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ (กอง/

ส านัก ฯลฯ) 
2) การเผยแพร่ความรู้ 
สื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตผ่าน 
ช่องทางต่าง 

ระดับ 
ความส าเร็จ 
ของการด าเนิน 
ตามกรอบ 
แนวทาง 
ป้องกันการรับ 
สินบน 

การเผยแพร่ความรู้ 
สื่อและ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ครบถ้วนแล้ว 

- มีการประชาสัมพันธ์สื่อ 
Infographic นโยบาย “งดรับ 
งดให้ ของขวัญ ของก านัลทุก
ชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
จากการปฏิบตัิหน้าที่ในทุก
โอกาส และทุกเทศกาล” 
ประจ าปี 2565 บนบอร์ด
กรม เพื่อรณรงค์แนวทางการ
ป้องกันการรับสินบน (No Gift 
Policy) จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
- มีการประชาสัมพันธ์สื่อ 
Infographic นโยบาย “งดรับ 
งดให้ ของขวัญ ของก านัลทุก
ชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
จากการปฏิบตัิหน้าที่ในทุก
โอกาส และทุกเทศกาล” 
ประจ าปี 2565 ผ่านทาง
ระบบ Portal/eSubmission 
เพื่อรณรงค์แนวทางการ
ป้องกันการรับสินบน (No Gift 
Policy) จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เป็นโครงการ/
กิจกรรมทีไ่มไ่ด้ใช้

งบประมาณ 

ไม่ม ี กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธ์ที่ ๒ : เสริมสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความยั่งยืนของภูมภิาคดกอาเซียนด้วยคุณธรรม 
โครงการ/กจิกรรม 
1) การจัดเสวนาเนื่อง
ในวันหลักประกัน

ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ 
 

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ 

เมื่อวันท่ี ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ 
นายดอน ปรมตัถ์วินัย รอง
นายกรัฐมนตรีและ

ไตรมาสที่ 1 (เดือนธ.ค. 
๒๕๖๔) 

61.354.76 บาท ไม่ม ี กองการสังคม  
กรมองค์การระหว่าง

ประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ  
(ไตรมาส) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ (กอง/

ส านัก ฯลฯ) 
สุขภาพถ้วนหน้าสากล 
ประจ าปี 256๔ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศกล่าวสุนทรพจน์
ในงานวันหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าสากลปี 
๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง ลงทุนใน
ระบบสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี
ของทุกคน” (International 
Universal Health 
Coverage Day 2021 : 
Leave No One’s Health 
Behind, Invest in Health 
System for All) ซึ่งตรงกับ
วันท่ี ๑๒ ธันวาคมของทุกปี
โดยได้เน้นย้ าความส าเร็จ
ของไทยในการมีระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าท่ีครอบคลมุและ
เข้มแข็งได้โดยไม่ได้ต้องใช้
งบประมาณมหาศาลแต่
อาศัยความมุ่งมั่นและการ
สนับสนุนการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน งาน
ดังกล่าวจัดโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศร่วมกับ
ส านักงานหลักประกัน
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ  
(ไตรมาส) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ (กอง/

ส านัก ฯลฯ) 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
ผู้แทนคณะทูต หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาค
ประชาสังคม เขา้ร่วมใน
รูปแบบ hybrid กว่า ๒๐๐ 
คน 

2) การจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
๗๕ ปีการเป็นสมาชิก
ของไทยใน
สหประชาชาต ิ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๖๐ ของผู้
ที่ได้รับเชิญ 

ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีการ
เป็นสมาชิกของไทย 
ในสหประชาชาติ กระทรวง
การต่างประเทศจัดกจิกรรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ประชาสมัพันธ์บทบาทที่ “แข็ง
ขัน สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง” 
ของไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกและหุ้นส่วนด้านการ
พัฒนาของสหประชาชาติ
ตลอด ๗๕ ปี ท่ีผ่านมา ซึ่ง
รวมถึงการด าเนินการเพื่อ
เสรมิสร้างและธ ารงไว้ซึ่ง
สันติภาพและความยั่งยืนของ
ภูมิภาคด้วยคณุธรรม ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน  

ไตรมาสที่ ๑-๒ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

80,068 บาท กระทรวงฯ จ าเป็นต้อง
จ ากัดจ านวนผูเ้ข้าร่วม
งานเลี้ยงรับรอง 
รวมไม่เกิน ๕๐ คน 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ-๑๙  

กองงานบริหารองค์การ
ระหว่างประเทศ  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ  
(ไตรมาส) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ (กอง/

ส านัก ฯลฯ) 
- กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
ได้แก่ การจดังานเลีย้ง
รับรอง เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. 
๒๕๖๔ โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ  
เป็นประธาน  
โดยผู้เข้าร่วมงานท่ีส าคญั
ประกอบด้วยเลขาธิการ
บริหารเอสแคป  
ผู้ประสานงานสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย คณบดี
คณะทูตและเอกอัครราชทูต
อาวุโสประจ าภมูิภาค 
ต่าง ๆ ในประเทศไทย และ
ผู้แทนเยาวชนไทย 
นอกจากน้ี ยังได้ถ่ายทอด
งานดังกล่าวทาง Facebook 
Live ของกระทรวงฯ ด้วย 

- นอกจากน้ัน กระทรวงฯ  
ได้จัดท าสื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ในแบบรูปเล่มและ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ  
(ไตรมาส) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ (กอง/

ส านัก ฯลฯ) 
E-Book เพื่อให้ข้อมูลและ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการทูต 
พหุภาคี ในลักษณะถาม-ตอบ 
เพื่อให้เข้าใจง่ายและกระตุ้น
ความสนใจเกีย่วกับการทูตพหุ
ภาคีแก่เยาวชน การจดัท าสื่อ
ออนไลน์สร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการทูตพหภุาคี โดย
จัดท าคลิปวดีิทัศน ์
ภาพเคลื่อนไหว หรือ 
animation และการ
ประชาสมัพันธ์บทบาทของ
ไทยในสหประชาชาติ โดยการ
สัมภาษณผ์ู้บริหารกระทรวงฯ 
และบุคคลที่มีภารกิจเกีย่วข้อง
กับสหประชาชาติ ในรายการ 
MFA Update (FM 88 MHz) 
และรายการบันทึกสถานการณ์ 
(FM 92.5 MHz) ตลอดเดือน 
ธ.ค. ๒๕๖๔ และในเดือน ก.พ. 
๒๕๖๕ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ  
(ไตรมาส) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานภายในที่
รับผิดชอบ (กอง/

ส านัก ฯลฯ) 
กลยุทธ์ที่ ๓ : เสรมิสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในการตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กจิกรรม 
โครงการการให้ความรู้/
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมผ่านการจัด
รายการวิทยสุราญรมย์
และ Facebook SDGs 
สร้างด้วยกัน 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการจดั
รายการวิทยสุราญรมย์
ในประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม/ผูเ้ข้าเยี่ยม
ชมFacebook SDGs 
สร้างด้วยกัน 

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้าร่วมรับฟังของ
การจัดรายการวิทยุ
สราญรมย์ใน
ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม/ผูเ้ข้า
เยี่ยมชม 
Facebook SDGs 
สร้างด้วยกัน 

- จัดรายการวิทย ุ
สราญรมย์ในประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมจ านวน 20 ครั้ง 
- ประชาสัมพันธ์บน 
Facebook SDGs สร้าง
ด้วยกัน จ านวน 50 ครั้ง 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ 2565 

เป็นโครงการ/
กิจกรรมทีไ่มไ่ด้ใช้

งบประมาณ 

ไม่ม ี กองกิจการเพื่อการพัฒนา 
กรมองค์การระหว่าง

ประเทศ 

 


